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Η Μεταπολίτευση Πέθανε! Ζήτω η Μεταπολίτευση!

      “Η πλήξη είναι πάντα αντεπαναστατική. Πάντα”
Γκυ Ντεμπόρ

Την  Τρίτη  23  Φλεβάρη  μαζευτήκαμε  στην  κατάληψη  της  Ανάληψης,  για  να  “συζητήσουμε  να
αποδομήσουμε και να γιορτάσουμε ειρωνικά το νέο τέλος και τη νέα αρχή της μεταπολίτευσης”. Ήταν
η  πρώτη  έκδοση,  μετά  από  “χίλια  βάσανα”,  του  project  Zero_Gravity  Riots,  της  ρηξικέλευθης
πρότασης των InMediasRes για τη μη βαρετή προσέγγιση στην κοινωνικοταξική πάλη. Επιλέξαμε ως
θεματική τη “Μεταπολίτευση” μιας και, για αρκετό καιρό, απορροφηθήκαμε και συζητήσαμε αυτό το
καταπληκτικό reset του ελληνικού κράτους από το 1974 και μετά, όπως γράψαμε και στο κείμενο της
σχετικής αφίσας:

“Βαρεθήκατε να ακούτε για το τέλος της μεταπολίτευσης; 
Άνεργοι, Απόκληροι, Προλετάριοι, Μετανάστριες. Σας έχουμε νέα! Η μεταπολίτευση ξανατελείωσε
και άρχισε ξανά και θα ξαναρχίζει μέχρι να την τελειώσουμε εμείς...
Γιατί  η  Μεταπολίτευση  είναι  το  διαρκές  reset  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  δηλαδή  η
επαναλαμβανόμενη  πρσπάθεια  εκσυγχρονισμού  της,  που  είναι  και  προσπάθεια  ανανέωσης  της
εκμετάλλευσής μας από τα αφεντικά, της καταπίεσης και της υποτίμησής μας, με σύγχρονα, δυτικά
μέσα. 
1974, 1981, 1989, 1996, 2004, 2010, 2015, σε όλους  αυτούς τους  χρονικούς  σταθμούς ερχόταν η
ελπίδα   μόνο  που,  όπως  συνέβη  και  με  τον  ΣΥ.ΡΙΖ.Α,  η  ελπίδα  αφορούσε  το  κεφάλαιο  και  τις
αναδιαρθρώσεις του, με όχημα τις κοινωνικές συμμαχίες που προσπαθούσε να συγκροτήσει υπό νέα
συλλογικά  ιδεώδη.  Κάθε  φορά,  η  ελπίδα  πουλιόταν  ως  τρόπος  ανανέωσης  της  εμπιστοσύνης  στα
αφεντικά και το κράτος τους. Κάθε φορά, οι δικοί μας αγώνες, το μόνο έδαφος όπου η ελπίδα για μια
καλύτερη ζωή μπορεί να δοκιμαστεί, ενσωματώνονταν σε νέες εθνικές αφηγήσεις. 
Μόνο αν αναμετρηθούμε με τα όρια των δικών μας αγώνων, μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο
κύκλο...”

Μετά από μια σύντομη εισήγηση:

H Μεταπολίτευση με ορόσημο το 1974 και την αλλαγή του πολιτεύματος, σηματοδοτεί την πορεία της
ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους, τουλάχιστον όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Στα χρόνια
που ακολουθούν χαρακτηριστική είναι η επέκταση της εξουσίας του κράτους και η διαμόρφωση μιας νέας
κουλτούρας στη ζωή και τις σχέσεις των ανθρώπων, πραγματικότητα που κατοχυρώνεται με την είσοδο
της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981. Τα οικονομικά σκάνδαλα του
1989 με τον Κοσκωτά, οι  ολυμπιακοί  αγώνες του 2004 μας προσγειώνουν στην κρίση του 2010. Η
μετέπειτα περίοδος χαρακτηρίζεται από τους αγώνες του κινήματος, εποχή που τελεώνει με την άνοδο
του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τη “διάψευση της Ελπίδας”. Η Μεταπολίτευση, λοιπόν, για μια ακόμη
φορά τελείωσε!

έγινε  συζήτηση  με  αφορμή  το  κοινωνικο-ταξικόν  δράμα  εις  πολλάς  πράξεις:  “Η Μεταπολίτευση
Πέθανε! Ζήτω η Μεταπολίτευση!”, το οποίο προς τέρψιν σας παρατίθεται σε διπλανή στήλη, για να
ακολουθήσει  ένα  νοσταλγικό  και  ενθουσιώδες  ταξίδι  σε  επικές  και  χαρακτηριστικές  στιγμές  που
σημαδεύουν όλην αυτήν τη σαραντάχρονη περίοδο, στο οποίο αρκετές/οι επέδειξαν δεινές χορευτικές
ικανότητες.
Εργαζόμαστε  πυρετωδώς  για  την  διοργάνωση  του  δεύτερου  Zero_Gravity  Riots,  που  θα  είναι
αφιερωμένο στους “αγώνες για το μεροκάματο”, για την ακρίβεια στην απουσία τους...
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